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УДК 911.52: 556.5
регіОНальНе лаНдшаФтНО-гідрОграФічНе гіс-МОделЮваННя 
пОверхНевИх вОд пОлісся 

в.О. Мартинюк
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна

Актуализируются вопросы ландшафтно-гидрографического моделирования Полесья с помощью ГИС-технологий, в связи с 
реализацией планов по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР). Представлена усовершенствованная схема 
физико-географического районирования Волынского Полесья (Украина). На примере модельного Любомльско-Ковельского при-
родного района осуществлена оценка гидрографической сети поверхностных вод. Предложено использование ландшафтно-
гидрографических моделей в сфере многоцелевого кадастра и ИУВР конкретных природных регионов Полесья.

вступ
Ухвала Водної рамкової директиви ЄС (ВРД ЄС, 

[2]) та підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС і його державами-членами [14] зобов’язує 
Україну запроваджувати європейські стандарти у 
сфері оцінки, управління водними ресурсами, їхньої 
охорони та боротьби із забрудненням вод. Відповідно 
до згаданої угоди Верховна Рада України прийня-
ла закон № 1641-VІІІ [3], згідно із яким передбаче-
но перехід системи управління водними ресурсами 
України з 01.02.2017 р. на басейновий принцип. Голов-
ною операційною одиницею інтегрованого управління 
водними ресурсами (ІУВР) сьогодні виступає район 
річкового басейну та відповідні суббасейни. З ме-
тою створення кадастрової паспортизації водойм 
уповільненого водообміну та розробки природно-
господарських моделей озерно-басейнових систем 
(ОБС) нами ведуться ландшафтно-гідрографічні 
пошуки фізико-географічних регіонів Українського 
Полісся. У кінцевому результаті досліджень мають 
бути сформовані гідрографічні ГІС-моделі фізико-
географічних районів масштабу 1:100 000 та конкрет-
них ОБС (м-б 1:25 000-1:10 000), які укладаються у 
сучасну схему природної регіоналізації та річкову ме-
режу суббасейнів відповідного порядку.

Методика і об’єкти дослідження
Модельним регіоном гідрографічних досліджень 

є прикордонна фізико-географічна область Волинсь-
кого Полісся, що розташована у межиріччі Західного 
Бугу і Случі (рисунок 1). Основою для виділення 
літологічно та орографічно обумовлених меж фізико-
географічних районів слугували тектонічні, геологічні 
та геоморфологічні карти Волинського Полісся. Врахо-
вувалися також особливості проявів плейстоценових 
зледенінь та геодинамічні умови території дослідження, 
зокрема тектонічні зони мантійного закладання, розло-
ми та низка розривних порушень. Окрім тектонічного 
чинника щодо обґрунтування меж природних районів, 
важливими були склад та потужність дочетвертинних 
порід та власне антропогенових відкладів території. 
З метою уточнення меж районування використову-
валися цифрові моделі рельєфу та ортофотоплани 
Публічної кадастрової карти України [11], а також за-
кладалися у польових умовах ключові ділянки на сти-
ку ландшафтів. 

Важливим підґрунтям у наших дослідженнях 
стала монографія українських та білоруських вчених з 
управління транскордонним суббасейном р. Прип’ять 
[15]. Безпосередньою методикою геоінформаційного 

ландшафтно-гідрографічного картографування по-
верхневих вод слугували праці В.В. Гребеня та ін. [1; 9], 
І.П. Ковальчука [4], О.О. Світличного та ін. [12], О.В. То-
карчука та ін. [13], В.К. Хільчевського та ін. [16], а також 
особистий досвід ГІС-картографування водотоків та во-
дойм локальних територій Полісся [6–8]. 

Мета статті – здійснити гідрографічну оцінку по-
верхневих вод модельного Любомльсько-Ковельсько-
го фізико-географічного району Волинського Полісся. 

результати та їх обговорення
Площа фізико-географічної області Волинського 

Полісся, за нашими оцінками складає 27 239,5 км2 (та-
блиця 1), що становить 24,11 % території Українського 
Полісся. 

Таблиця 1. – Площі фізико-географічних районів 
Волинського Полісся

№
з/п Фізико-географічний район

Площа 
ландшафту
км2 %

1 Шацький 734,31 2,7
2 Верхньоприп’ятський 5014,73 18,41
3 Любомльсько-Ковельський 3561,44 13,07
4 Нижньостирський 3276,63 12,03
5 Маневицько-Володимирецький 1981,22 7,27
6 Льва-Горинський 2091,28 7,68
7 Колківсько-Сарненський 3425,11 12,57
8 Турійсько-Рожищенський 3375,78 12,39
9 Ківерцівсько-Цуманський 1454,02 5,34

10 Костопільсько-Березнівський 2324,98 8,54
всього 27239,5 100,00

У межах регіону нами виокремлено 10 природних 
районів (рисунок 1). Площа Любомльсько-Ковельсько-
го фізико-географічного району становить 3 561,44 км2, 
або 13,07 % від площі Волинського Полісся. Територія 
має доволі розгалужену гідрографічну мережу. Річки 
природного регіону належать до басейну Вісли та суб-
басейну Прип’яті.

Любомльсько-Ковельський фізико-географічний 
район займає західну частину Волинського кінцево-
моренного пасма між ріками Західний Буг та Стохід. 
Характерними рисами ландшафтної структури цього 
природного району є поширення кінцево-моренних 
горбистих місцевостей, які добре дреновані, вкриті со-
сново-дубовими лісами з багатим видовим складом 
підліску і трав’яного покриву.



в.О. Мартинюк 71

прыроднае асяроддзе палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця    •    Выпуск 11–2018 год

У межах природного району протікає 74 водото-
ки, з них 29 річок, 30 струмків, 14 пересихаючих струмків 
та одна пересихаюча стариця (таблиця 2). Сумарна 
довжина водотоків становить понад 523 км, загальною 
площею 5,2 км2. Найдовшими річками є Західний Буг 
(майже 41 км), Вижівка (понад 103 км), Турія (близько 
77 км). Серед лінійних водних об’єктів нами виокрем-
лено 107 каналів пересихаючих довжиною понад 73 км 
і площею 0,15 км2. Оцифровано каналів діючих довжи-
ною 4320,5 км (21,6 км2) і меліоративний канал (МК-1) 
Дурниця довжиною понад 13 км (0,066 км2). Загальна 
довжина меліоративних каналів та спрямлених русел 

малих водотоків Любомльсько-Ковельський району 
становить 4407,272 км, загальною площею 21,816 км2 
(таблиця 2). Помітне місце у структурі поверхневих 
вод району займають штучні водойми. Нами виокрем-
лено 19 відстійників, 18 кар’єрних водойм, 422 копанки 
і 86 ставків. Загальна площа штучних водойм складає 
2,862 км2. Значне місце у районі посідають озера за-
плавного та карстового походження. Оцифровано 26 
озер, що мають власну назву та 39 озерець без назви. 
Велика кількість водойм припадає на старичні озера 
української частини басейну Західного Бугу (62 шт.), 
та по кілька водойм у басейнах Вижівки (5 шт.) і Турії 

Рисунок 1. – Схема фізико-географічного районування Волинського Полісся (за [10; 5], з уточненнями, 
виправленнями і доповненнями автора у 2017 р.). Відтінком показано модельний Любомльсько-Ковельський 

фізико-географічний район дослідження 
Кордони (межі): а) державна, б) фізико-географічних районів, в) фізико-географічних зон, г) фізико-географічних 

областей. Східноєвропейська (Руська) рівнина. Зона мішаних (хвойно-широколистяних) лісів. Поліський 
край. Фізико-географічна область Волинського Полісся. Підобласть Верхньоприп’ятського Полісся. Фізико-
географічні райони: 1. Шацький. 2. Верхньоприп’ятський. 3. Любомльсько-Ковельський. 4. Нижньостирський. 

Підобласть Буго-Горинського Полісся. Фізико-географічні райони: 5. Маневицько-Володимирецький.  
6. Льва-Горинський. 7. Колківсько-Сарненський. 8. Турійсько-Рожищенський. 9. Ківерцівсько-Цуманський.  

10. Костопільсько-Березнівський

Таблиця 2. – Гідрографічна оцінка поверхневих вод Любомльсько-Ковельського фізико-географічного району

№ з/п Водний об’єкт Довжина, км Площа, км2 Кількість, шт.
1 2 3 4 5

Меліоративні канали та спрямлені русла малих водотоків
Канали пересихаючі

Лінійні 73,475 0,146950 107
Канали діючі

Лінійні 4 320,538 21,602690
1 МК-1 Дурниця 13,259 0,066295

всьОгО 4407,272 21,815935
Річки

1 Бобровка 6,3436 0,0507
2 Боровка 7,39706 0,0592
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3 Вижівка 103,3974201 0,82632203
4 Воронка 14,5159 0,1161
5 Гапа 16,8148 0,1345
6 Єльниця 5,618 0,0449
7 Закревщина 7,73604 0,0619
8 Зах. Буг 40,9913556 0,795418
9 Зубре 5,50368 0,044
10 кан. Ставкова 4,94848 0,0396
11 кан. Шкуратська 9,22888 0,0738
12 Кезювка 24,474362 0,1936
13 Коростянка 2,95822 0,0237
14 Локниця 10,21164 0,0817
15 Нережа 7,60293 0,0608
16 Особик 5,84526 0,0415
17 Плиска 8,62895 0,069
18 Попова 5,38098 0,043
19 Рудка 29,5789 0,2366
20 Став 8,43123 0,0674
21 Стобихівка 18,9344 0,1515
22 Стопирка 2,18505 0,0175
23 Сукачи 14,4378 0,1155
24 Суха 5,67972 0,0454
25 Тенетиска 0,243215 0,0019
26 Турія 76,762975 1,29849739
27 Широка 9,48071 0,0758
28 Ягодинка 5,03761 0,0403
29 Ясинівка 12,794 0,1024 29

Стариці пересихаючі 0,139124 0,0007 1
Струмки 39,540109 0,2232 30

Струмки пересихаючі 12,207887 0,0611 14
всьОгО 523,0502877 5,198 74

Штучні водойми
Відстійники 0,069427178 19

Кар’єрні водойми 0,288131079 18
Копанки 0,811745664 422
Ставки 1,692932388 86

всьОгО 2,862236309 545
Озера

1 Бабинець 0,02091
2 Велике 0,11478
3 Велике 0,04093
4 Глибоке 0,00963
5 Наболотське 0,12770
6 Заболотське 0,06580
7 Королівське 0,02433
8 Кричевицьке 0,43770
9 Мале 0,01892
10 Мале 0,02195
11 Міжліське 0,01311
12 Мякотин 0,01391
13 Ничемлі 0,00536
14 Окунин 0,11114
15 Панське 0,04491
16 Повурське 0,12618
17 Свєто 0,01898
18 Скомор’я 0,18943
19 Сліпе 0,01309
20 Сліпе 2-ге 0,02147
21 Сомин 0,22457
22 Сомине 0,96528
23 Стобихівське 0,03764
24 Ухове 0,17619
25 Хотин 0,09177
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26 Ягодинське 0,60797 26
Інші озера 0,808130806 39

Старичні озера Вижівки 0,009097257 5
Старичні озера Західного Бугу 0,214345295 62

Старичні озера Турії 0,01141035 3
всьОгО 4,586629

(3 шт.). Загальна площа озер природного походження 
становить 4,587 км2.

висновки
У структурі водних угідь Любомльсько-Ковельсь-

кого фізико-географічного району річки та струмки 
складають 0,15 %, меліоративні канали та спрямлені 
русла малих водотоків 0,61%, озера 0,13 %, штучні во-
дойми (водосховища, ставки, копанки, кар’єрні водой-
ми) – 0,08 % площі. Загальна площа поверхневих вод 
району становить 34,4627 км2, або 0,97 %. Створена 
ГІС-модель поверхневих вод фізико-географічного 
району призначена для кадастрових потреб та ІУВР 
за ландшафтно-басейновим принципом. Дана мо-
дель відкрита для поповнення й оновлення сучасною 
еколого-гідрологічною інформацією.
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regIoNal laNdsCape-hydrographIC gIs-modelINg of surfaCe WaTer of 
polesIa

marTyNIuk V.a.

The issues of landscape-hydrographic modeling of Polesia with the help of GIS-technologies have been foregrounded, concerning the 
implementation of plans for integrated water resources management (IWRM). An improved scheme of physico-geographical regionalization 
of Volyn Polesia (Ukraine) has been presented. On the example of a model of Lyuboml-Kovel natural region the estimation of the hydrographic 
network of surface waters has been made. The use of landscape-hydrographic models in the field of multi-purpose cadastre and IWRM of 
specific natural regions of Polesia has been proposed.
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